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CLAU 

 
1.  
a. L'ambaixador arrabassà la pistola a l'assassí. 
b. L'assemblea va avaluar com un encert l’actuació de la comissió. 
c. L’empordanesa enyorava la seua terra. 

d. L'ebenista estellà la porta perquè no havia quedat bé el vernís. 
e. El poeta efeminat meravellà tots els presents amb els seus versos. 

f. El principal avantatge d’aquest electrodomèstic és que és molt resistent a les 
avaries. 

g. M’he fet un tallet a la galta, perquè he esternudat mentre m’afaitava. 
 

2.  
assemblea assembleari 
afaitar afaitada 
enyorar enyorament 
meravella meravellós 
assassí  assassinat 
avaria avariada 
ambaixador ambaixada 
resplendor resplendia 
treball treballador 
vernís  envernissat 
ebenista ebenisteria 
estella estellar 
empar emparar 
rancor rancorós 

3.  
enyorar enyorament 

 resplendir resplendor 
 estellar estella 
 avaria avariar 
 empar emparat 
 assassí assassinat 
 treball treballador 
 ràfega rafegada 
 assemblea  assembleista 
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 vernís envernissar 
 avaluar avaluació 
 meravellós meravella 
 rancor rancorós 
 ravenera rave 
 ebenista ebenisteria 
 sanefes sanefa 
 arravatar-se arravatada 
 esparreguera espàrrec 
 cànem canemàs 
 atrafegat tràfec 
 aneguet ànec 
 malenconia malenconiós 
 javelina javelines 
 revenja revenjar 
 sergent sergenteria 

 
4.  

a. S'ha llicenciat en Història Contemporània. 

b. Els ordinadors es van espatlar la setmana passada. 
c. A la ciutat hi ha instal·lats contenidors específics per al vidre. 

d. He omplit el depòsit (o: dipòsit) de ciment que hi ha al costat de la 
infermeria. 

e. Finalment, aconseguiren la sobirania. 
f. Era un mantenidor molt desimbolt. 
g. Els nuclis de la cèl·lula es troben en línia recta. 
h. L'eclipsi de lluna va durar cinc minuts. 

 

5.  
present imperfet 
jac jeia 
jaus jeies 
jau jeia 
jaiem (jaem) jéiem 
jaieu (jaeu) jéieu 
jauen jeien 
 
present imperfet 
caic queia 
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caus queies 
cau queia 
caiem (caem) quéiem 
caieu (caeu) quéieu 
cauen queien 

 

6.  
a. Ells jauen a l'herba. 
b. Jo, quan estava malalt, jeia tot el dia sense fer res. 
c. Jaurem tots a la pallissa, nosaltres. 
d. Traieu (o: traeu) els peus del seient, vosaltres. 
e. Abans tu treies la cadira cada nit a la porta de casa. 
f. Jo no trauria el cap per la finestra. 
g. Nosaltres sempre caiem (o: caem) en els mateixos errors, mai no n’aprenem. 
h. Quan éreu menuts, sempre que quéieu us tornàveu a alçar de seguida. 
i. Vés amb compte, que cauràs! 

7.  
jaure jac jaiem jeia jauré jauria 
 
traure trac traiem treia trauré trauria 
 
caure caic caiem queia cauré cauria 

 
8.  

1. traus 
  
2. jau 
 
3. traguen 
 
4. jeia 
 
5. treies 
 
6. jauen 
 
7. traga 
 
8. queia 
 
9. caiguen 
 
10. quéieu 
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9.  
eixugar  eriçó espàrrec esparadrap 

  anterior  elefant anxova estendre 
  estrany  entendre espill alè 
  atendre  estranger estorar eixamplar 
  estirar   excursió aram escaldar 
  sencer   escala enveja estovar 
  encendre  encàrrec enviar aixada 
  eixam   calendari excusa entropessar 
  eixir   encisam astúcia establir 
  embenar  embastar enraonar antena 
  estoreta  encantat aixeta element 
  embalar empalmar ambició espolsar 

10. 
 afaitar rancor 
 ambaixada arravatar-se 
 assemblea vernís 
 avantatge javelina 
 avaluar meravella 
 avaria monestir 
 efeminat ràfega 
 emparar resplendor 
 enyorar sergent 
 temptejar resplendir 
 hostaleria setí 
 picaporta davantal 
 sanefa assassí 
 revenja gelea 
 ebenista Sardenya 
 

11. 
JAUME: Netejant el depòsit (dipòsit) m'he fet mal al genoll 

 EMPAR: Però, a qui se li ocorre netejar el depòsit (dipòsit) en ple mes de 
gener amb el fred que fa! 

 JAUME: Mira, deixa'm tranquil, que ja tinc prou amb el mal, i encara 
volia anar a tapar la piscina. 

 EMPAR: Passa al menjador que estic fregant ací. 
 JAUME: I si avises el metge? És que estic una miqueta nerviós. 
 EMPAR: Que poc esperit que tens! De no res t'espantes. 
 JAUME: Dona, no digues això!, que el dia que em feia mal la geniva ja 

veus què va passar! 
 EMPAR: Però allò era diferent. Portaves més de seixanta dies queixant-te 

de la geniva i del queixal. 
 JAUME: Sí, però tu tampoc no volies avisar el metge. 
 EMPAR: Com que estic tan escarmentada! 
 JAUME: No sé per què! 
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 EMPAR: Perquè no passa setmana que no tingues alguna malaltia! I cinc 
de cada sis vegades resulten ser romanços de malfaener. 

 
12. 

1. La Caterina ha portat els ànecs al mercat. 
2. El monestir de Poblet és una meravella. 
3. L'assassí es va refugiar a l'ambaixada. 
4. Ningú no ha avaluat les conseqüències de l'avaria 
5. L'assemblea no va valorar el treball de la comissió. 
6. Li té rancor perquè li va arrabassar la plaça de director. 
7. Només hi han de posar vernís per davant. 
8. Amb la destral va fer estelles per encendre el foc. 
9. Tots enyorem els seus consells 

 

13. 
 1. L'ambaixador del Perú encara no ha arribat. 

 2. L'assassinat del primer ministre va commoure el país 
 3. Cal fer una avaluació dels resultats. 

 4. El davanter centre va marcar dos gols. 
 5. El teu germà és rancorós? 

 6. El fuster envernissarà l'armari. 
 7. Quants treballadors té aquesta empresa? 

 8. Quin dia tan meravellós! 
 9. L'enyorança del seu país el mortifica 

 10. Una pedra m'ha estellat el parabrises del cotxe. 

14. 
atordir, atordiment 
coberta, cobrir 
compliment, complir 
subornar, suborn 
escrúpol, escrupolós 
turment, turmentar 
govern, governador 
sufocant, sufocat 
sospir, sospirant 
torró, torronaire 
bufetejar, bufetada 
polir, polidor 
suportar, suport 
muntanyenc, muntanya 
escopir, escopinada 
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sorgir, sorgiment 
sofriment, sofrir 

 
15. 

1. robí; 2. escullera; 3. turmell; 4. rètol; 5. escodrinyar; 6. sufocar; 7. cònsol 
 

16. 
1.ordien 
2.descobert 
3.sorgiren 
4.globus 
5.trofeus 
6.ritu 
7.capítol, joglars 
8.suportar, rigorós 
9.escodrinyar, escodrinyador 
10.escrúpol 
11.turmell 
12.cartolina, ploma 
13.polvoritzes, cobrir-te, porus 

 
17. 

a. Joan estudia a Hongria i sempre s'emporta embotits i sobretot botifarres 
per suportar millor l'enyorament i combatre l'avorriment. 

b. La nena es va enfilar al tamboret per buscar el torró, però la seua 
germana la va descobrir i li va donar una bufetada. 

c. Vam anar a la muntanya i vam veure un mussol, un rossinyol i un conill. 

d. Tot el que s'ha dit no és més que un muntatge per tal de sufocar les 
protestes que ha provocat l’escàndol del suborn del cap de la policia. Per 
mi això, doncs, no té cap mena de fonament. 

e. Abans de complir l'obligació que li havien imposat, va fer un profund 
sospir. 

f. Han acusat d'encobriment de l’estafa un germà del cònsol romanés. 

g. Aquell home porta reflectits a la cara tants anys de sofriments. 

h. Perquè puga servir de suport, caldrà polir una mica aquella fusta. 

i. M'agradava molt muntar a cavall, però des que vaig caure no hi he tornat. 

j. Mengeu més pastes! No feu compliments. 
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k. Aquell savi sempre havia sospirat per fer un descobriment així. 
i. Una sola idea el turmentava: com recobrir les parets per tal de llevar 

aquelles taques. 
 
18.  

 1 2  
 boca bucal 
 títol titular 
 espolsar expulsar 
 jove juvenil 
 home humanitat 
 nodrir nutrició 
 dolç dulcificar 
 corba curvatura 
 esporgar expurgar 

 
19. 

 1. boqueta, bucal, bocassa 
 2. doblar, duplicar, dobladament, duplicat 
 3. encorbar, curvatura, curvilini 
 4. dolcesa, dolçor, endolcir, dulcificar 
 5. títol, titular, titulació 
 6. volcà, volcànic, vulcanisme, vulcanització 
 7. joventut, jovent, juvenil 
 8. corredor, ocurrència, corredís, concurrència 
 9. cònsol, consolat, consular 

20. 
  

1. Tenia una infecció a la cavitat bucal. 
 Xiquet, obri la boqueta! 

2. L'ingrés a la cloenda de l'acte era exclusiu dels socis. 
3. Camina tot encorbat i té un nas curvilini. 
4. Aquest concurrent està concorrent al concurs des de l’any 1998. 
5. Feu-me un duplicat de la factura. 

 En pocs anys els preus s'han doblat. 
6. Tirant-hi sucre, endolciràs el te. 
 En veure la meua reacció, va dulcificar les seues paraules. 
7. A la foneria et diran el grau de fusió d'aquest metall. 



 
Àrea de Formació Lingüística  

 

M C O Vocalisme  8 

8. Aquest plat com es menja, amb cullera o amb forqueta? 
En arribar a la bifurcació, has d’agafar la carretera de l’esquerra. 

9. El teu fill ja és tot un homenet! 
 Estudia humanitats. 
10. Planta de la família de les juncàcies. 
 Travessarem la frontera per la Jonquera. 
11. Invitem tot el jovent del poble a participar en el campionat d'equips juvenils. 

12. Aquesta nena és una mocosa. 
 La pituïtària és una membrana mucosa que es troba a les fosses nasals. 

13. Ja has plomat el pollastre? 
 Plumífer vol dir “que té plomes”. 

14. Tot mirant el seu rellotge de polsera, el metge em comptava les pulsacions. 
15. El van expulsar del col·legi. 
 Ja has espolsat els mobles? 
16. Aquest arbre creix massa desordenadament, caldrà esporgar-lo. 
 Per a la segona edició, el llibre ha sigut expurgat d’errades. 

21. 

a. Les formes d’aquests verbs que tenen l'arrel àtona s'escriuen amb o. 

b. Les formes d’aquests verbs que tenen l'arrel tònica s'escriuen amb u. 
 

22. 

c. Les formes d’aquests verbs que tenen l'arrel àtona s'escriuen amb o, llevat de 
puguem, pugueu i de vulguem, vulgueu (que són formes pròpies del present de 
subjuntiu i de l’imperatiu). 

d. Les formes d’aquests verbs que tenen l'arrel tònica s'escriuen amb u, llevat de 
pots, pot i de vols, vol (que són formes pròpies del present d’indicatiu). 

 
23. 

a. Nosaltres sí que podem/podrem venir aquesta vesprada. 

b. Quan podrem/puguem, ja vindrem. 
c. M’agradaria que poguérem (poguéssem) anar a sopar esta nit, tu i jo sols. 

d. Quan vosaltres podreu/pugueu anar-hi, hi anirem. 
e. No crec que ells puguen pujar al Penyagolosa demà. 
 

24. 
a. No vulgueu córrer tant, vosaltres! 
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b. Que aquests xics tan agradables vulguen ser amics nostres ens fa molt feliços. 

c. Si vosaltres volguéreu (volguésseu) venir, sortiríem ben d'hora. 
d. M’estranya que vulgues fer-te el dinar tu mateix. 

e. No vull anar-hi, jo, a córrer. 
f. No entenen que nosaltres no vulguem anar demà a l’excursió. 

 
25. 

1. pots / podeu 
2. vull / puc 
3. volguéreu 
4. volent 
5. volen / puguen 
6. podrem 
7. podeu / volíeu 
8. puc / vull 
9. poguera 
10. pogut 
11. vulguen 

 
26. 

joguina, joguinejar, joguinós, joglar 
jugador, jugada, juguesca, juganer 
 
mollenc, molleró, molleric, mollesa 
mullat, mullader, mullena 
 
pastoret, pastoral 
pasturatge 
 
plugim, plugisser, plujós 
plovia, plourà, plogués, plogut, plovisc, 
plovisquejar 

 
27. 

 
O - collirà, tossia, sortiré, escopim, colliríem, sortirien, escopiràs, tossíem, 
tossiran,  
      collires, collim 
U - surt, cus, surta, cull, tusses, escups, culles, tussen 
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28.  
 Hem d'escriure u quan el radical del verb és tònic, i o quan ho és la 
desinència. 
 
29. 
 escup escopia escupa escopira 

 tus tossia tussa tossira 
 surt sortia surta sortira 
 cus cosia cusa cosira 
 cull collia culla collira 

 
30. 

  
1. La o del radical es transforma en u quan està en posició tònica. 
 
2. La o del radical es manté quan està en posició àtona. 
 
 

31. 
1. Si de dia ja (TOSSIR) tusses tant, et deus passar la nit (TOSSIR) tossint.  
2. T'agrairia que em (COSIR) cosires els botons i mentrestant jo em (COSIR) 

cosiré la vora dels pantalons. 
3. Escolta, per què no (COLLIR) culls les roses dels jardí? Que vols que les 

(COLLIR) culla jo? 
4. La nena tenia fam i anava (ENGOLIR) engolint tot el que li posaven a la 

boca. 
     5.   El metge m'ha aconsellat que aquesta setmana no (SORTIR) surta de casa, 
però em sembla que (SORTIR) sortiré igualment. 

 
32. 

INFINITIU: escopir 
GERUNDI: collint 
PARTICIPI: cosit, cosida, cosits, cosides 
PRESEN IND.: jo surt, tu surts, ell surt, nos. sortim, vos. sortiu, elles surten 
IMPERFET IND.: jo tossia, tu tossies, ell tossia, nos. tossíem, vos. tossíeu, elles 
tossien 
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PERFET SIMPLE: jo recollí, tu recollires, ell recollí, nos. recollírem, vos. 
recollíreu, elles recolliren 
FUTUR: jo descosiré, tu descosiràs, ell descosirà, nos. descosirem, vos. 
descosireu, elles descosiran 
PRESENT SUB.: jo vulga, tu vulgues, ell vulga, nos. vulguem, vos. vulgueu, 
elles vulguen 
IMPERFET SUB.: jo poguera, tu pogueres, ell poguera, nos. poguérem, vos. 
poguéreu, elles pogueren 

 
33. 

a. Tothom volia banyar-se al riu, però la tramuntana que feia ens ho va 
impedir. 

b. Els drets de l'home declaren que ningú no pot sofrir turments. 
c. A la botiga hi havia una caixa de tomaques que s'estaven podrint i 

ningú no es molestava a traure-les. 
d. Xe, no ets gens polit! Fes el favor d’usar la cullera! 
e. El segon capítol de la novel·la començava així: "Un so estrany arribà a 

les orelles d'Anna, que es posà les mans a les butxaques." 

 


